
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pelas
Seções de Comunicação Social  e Editoração Eletrônica do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1163

Fotos: Getulio Bessoni

Aniversariantes

03 TERÇAFevereiro
Adna Bandeira Lins
Gab. Des. Paulo Roberto O. Lima

Tiago da Costa Vieira
Subsecretaria de Informática

Luiz Carlos Gomes
Segurança

Pesquisa para
dissertação de
Mestrado

Acordo ortográfico e Literatura
serão debatidos na Esmafe5
No período de 12 a 14 de fe-
vereiro, o TRF5 e a Escola
de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5) promo-
vem o curso Aspecto da Lite-
ratura Nordestina - expres-
são de uma realidade socio-
cultural. O evento tem o ob-
jetivo de debater a literatura
nordestina e o acordo orto-
gráfico em vigor, que estabe-
lece diversas mudanças vi-
sando unificar países de lín-
gua portuguesa e simplificar a escrita.
Além de conferir o que muda no nosso
jeito de escrever, o curso inclui um deba-
te sobre a obra de grandes nomes da li-

teratura regional, como os
escritores Osman Lins, Mau-
ro Motta, Nei Leandro de
Castro e Graciliano Ramos.
A palestra de abertura será
realizada pela diretora da Es-
mafe5, desembargadora fe-
deral Margarida Cantarelli,
que abordará o tema “Acor-
do ortográfico e a linguagem
jurídica”. Estão sendo ofere-
cidas 40 vagas, dirigidas a
juízes federais dos seis Es-

tados da Região. As aulas serão
realizadas no auditório da Esmafe5 e
transmitidas, por videoconferência, para
as seis Seções Judiciárias vinculadas.

Os servidores que receberam o formulá-
rio “Mapeamento de Acervo – TRF 5ª
Região” e puderem contribuir com a pes-
quisa acadêmica para a consolidação da
memória institucional do Tribunal deverão
entrar em contato com a servidora Nancy
Freitas (NDRH), ramal 9828/9861. A pes-
quisa faz parte da dissertação do Mestra-
do em Gestão Pública da servidora, reali-
zado na Universidade de Pernambuco.

Inscrições para seminário sobre Gestão Documental
Quem quiser participar do seminário
sobre o Programa de Gestão Docu-
mental deve fazer inscrições na Intra-
net, até a próxima terça-feira, dia 10. O
evento trata sobre legislação e estraté-
gias de implantação e classificação dos
documentos administrativos, visando
capacitar os servidores envolvidos com
rotinas de utilização, objetivos, execu-

ção, competências, prazos de guarda
dos documentos e valorização dos do-
cumentos administrativos de trabalho.
Palestras e oficinas fazem parte do pro-
grama de capacitação e treinamento
dos servidores para a implantação do
Sistema Fluxus. O encontro ocorrerá
nos dias 12 e 13 de fevereiro, na Sala
das Turmas (2º andar do TRF5).

Fernando de Noronha venceu a etapa na-
cional do concurso, promovido pela funda-
ção suíça New 7 Wonders, para a escolha
das sete maravilhas naturais do mundo e
concorrerá, em nível internacional, com outras 260 formações da natureza, a
exemplo do Grand Canyon (EUA) e Lago Ness (Reino Unido). Além da categoria
nacional com o arquipélago, o Brasil disputa a multinacional com o Pantanal do
Mato Grosso, a Floresta Amazônica e as Cataratas do Iguaçu, em função de se-
rem áreas de divisa com outros países. Para votar em Noronha basta acessar o
site www.votenoronha.com.br.

Vote Noronha

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)Cronograma de
leilões na SJPB
Como parte do Projeto
Leilão Eficaz, a Seção
Judiciária da Paraíba lançou
um calendário unificado de
leilões para todas as Varas Federais do
Estado. Desde a sua implantação, em
2006, várias iniciativas vêm moder-
nizando a metodologia dos leilões
judiciais. Uma delas é a utilização do
equipamento de videoconferência.
Assim, os participantes do leilão judicial
da SJPB poderão acompanhar o evento
em quaisquer dos três auditórios da
instituição, situados nas cidades de João
Pessoa, Campina Grande e Sousa,
simultaneamente. O primeiro leilão está
previsto para 31 de março, a partir das
9h. Mais informações: www.jfpb.gov.br.


